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  ١ســبر الــذي مــن األســانيد همــا    احلمـــد هللا الـــذي قـــد أَلْهمـــا
ــالْ  ــذا ا ــصنيف يف ه ــشر الت   إذْ صــالَ فيــه كــل ناقــد و جــالْ    فانت
ــ    و كلّهــم قــد حقّــق انتــصارا     ــصر اختـ ــسط أو خيتـ   صارايبـ
ــوا   ــاحب الل ــافظ ص ــهم احل ــوى     و من ــد ط ــالرموز ق ــوز ب   ٢إذ الكن
 ــد جنــح ــه فق ــا خطّ   و جــاز كــالربق صــراطَ املــصطلح    فمــن وعــى م
   ــر ــا انتث ــنظم م ــدمت ل ــذا تق ــر     ل ــن حج ــة الب ــؤلئ يف خنب ــن ل   م
ــر ــةَ أال تحتكــ ــه بغيــ ــر     قربتــ ــة الفكَ ــار خنب ــى ذوي األفك   عل

ــ   ــن     صرحهو قــد أضـــفْت لَبِنــا لـ ــه م ــرحه(أخذت ــة يف ش   ٣)نزه
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مث الــــصالة أمــــد األزمــــان    ق علــى األغــصانرــع الــومــا رج  
 منــد ــه أضــاءت ال ــذي ب ــشى ال ــزمن     تغ ــر ال ــسمةُ يف ثَغ ــره الب   وذك
   ق قــد وردالــذي بطــر اخلــرب             فيـه املـستند و احلـس ما حـصرت  
مـــن يـــسمع نـــئطَمم ــع     تـــواتر ــعو يف مجيـ ــات يلمـ   الطبقـ
ــسامِ  ــاد ذو انقـ ــريه اآلحـ   إىل ثالثـــة مـــن األقـــسامِ      و غـ
   رــص ــال مث ح ــنني ع ــشهوره اث   ٤و هو الـذي اسـتفاض يف رأي أُثـر             م
ــذي رأى  ــان و الـ ــز اثنـ ــأى       و للعزيـ ــح ن ــا ص ــرط مل ــه ش   بأن
   بــه انفــرد واحــد مث الغريــب       ــرد ــا ي ــها م ــاد من ــذه اآلح   وه

ــاج حب ــا حتتـ ــادراألـ ــاً صـ ــواترا    ثـ ــذي ت ــد عكــس ال   عــن ناق
   ظرــا بــالنهــا تفيــد علمو كون       معتــرب مــع القــرائن اختيــار  
ــق    ــرد مطل ــل ف ــةٌ يف األص ــق     غراب ــوى ذا يطل ــى س ــسيب عل   و ن
ــصلْ   ــدل ات ــصحيح بالع ــه ال ــلْ      لذات ــشِذَّ أو يع ــضبط مث مل ي   ذي ال
  حبــسب األ    و يف الــصحيح درجــات ــاوت ــبتف الرت زــر ــاف تب   وص
  ــشيخان ــه ال ــا أخرج ــم م ــن ثَ ــان    م   ٥مقــــدم فــــأولٌ فالثَّــ
ــطْ      و الشرطُ منـهما علـى هـذا الـنمطْ          ــوامهاُ حي ــرط س ــده ش    و بع
ــا   ــام حكَم ــديثا إن إم ــحح ح   أو يف كتــاب للــصحيح التزمــا      ص
  نوطُرقُـــه إن كَثـــرت فـــصحح    والضبطُ يف الصحيح إن خـف احلـسن ْ        
ــسيحِ     واجلمــع بــني حــسنٍ صــحيحِ    ــالف فـ ــضى إىل ختـ   أفـ
  دــر ــدى التف ــولُ ل ــراجح الق ــدد     وال ــسم يف التعـ ــردد والقـ   ٦تـ
ــى   ــا ينتق ــى م ــراوي عل ــادةُ ال   مقبولــةٌ مــامل تنــاف األوثقــا       زي
ــرحِ ــالف تطـ ــحِ     وبالـــشذوذ إنْ تخـ ــهم األرج ــوظُ س ــده احملف   وض

ــا ا ــن هل ــرا وإن يك ــد ع ــاُء ق ــرا      لوه ــي املنك ــروف جيل ــرد املع   ٧جت
   لــه يــضارع إن مــنت و الفــرد      يتـــابع ـــندأو س فـــشاهد  
اعتبــــاره متابعــــاً والفــــسم       ــار ــم املث ــرقِ للحك ــع الطُ تتب  
  ٨عنـد الـشافعي   ) أكملوا العـدةَ  :(ب    للـــشاهد التمثيـــلُ واملتـــابعِ  
ــما   ــارض س ــن مع ــا ع ــم م ــا مب    وحمك ــا ومـ ــارض فمـ ــه يعـ   ثلـ
 ــف ــو املختل ــع فه ــه اجلم ــن في   أو ال فنـــسخ إن تـــأخر عـــرِف    أمك
   ــرف عــد ي ــا ق ــرجيح مب   مــن ســند واملــنتِ فــالتوقف       أو ال فت
   ــردــذين ي الــسقطُ والطعــن      ندــس ــآخر ال ــقْطٌ ب ــلٌ س فمرس  
ــابعٍ وهــل تــرى يــرد؟ ــد ور    مــن بعــد ت ــا إذا بعاضـــ   دثالثُهـــ
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   قطُ مــن مبــادئٍ معلّــقوالــس    ــق ــه يطل ــشيخني من ــدى ال   فمــا ل
 ــد ــازمٍ فمعتمـ ــرِد جبـ ــإن يـ ــد    فـ ــا ال تم   ٩أو ال ضــعيف لكــن الي
  ــع ــصاعدا وم ــاثنني ف ــسقطُ ب ــع    وال ــضلُ أو ال منقطـ ــوال املعـ   تـ
  لقـــاٍء التـــاريخ خـــري حكـــمِ     وقـــد يكـــون واضـــحا بعـــدمِ
   ــاريخ مــن رواة ــضح الت ــم فَ ــوات    ك   قــد حــدثوا عــن شــيخة أم
ــالْ  ــدلِّس أدى حبـ ــا مـ   تحتمــلُ اللّقــا كمثــلِ عــن وقــالْ    أو خفيـ
ــاءِ   ــل ذو اخلفـ ــذلك املرسـ ــاءِ     كـ ــال لقـ ــر بـ ــن املعاصـ   مـ
ــل      والقيــد باللقـــاِء خــري فيـــصلِ   ــن مرس ــسا ع ــه مدلَّ ــز ب مي  
 ــام وا ،ــع ــذب وض ــن بالك ــى     والطع ــر عل ــرك، ومنك ــرام ت رأي ي   
  ــة ــط أو بالغفلـ ــاحش الغلـ ــة     بفـ ــاهرٍ يف امللّـ ــسوقٍ ظـ   أو بفـ
 ــق ــلٌ إن انبثَـ ــوهمِ، ذا معلّـ   ١٠من القـرائن ومـن جمـع الطُّـرق            والـ
إن بتغـــــيري ورد مثّ اخلـــــالف     دنــس ــدرج ال ــسياقِ م ــة ال   ١١لبني
ــلْ   ــوعٍ فق ــوف مبرف ــجِ موق ــصلْ     أو دم ح ــز ــنتٍ مثّ متيي ــدرج م   ١٢م
ــزاال  ــالنصِ أو وروده مـــ   أو عــزوه للمــصطفى اســتحاال      بـــ
ــأخريِ  ــدمي والتـ ــف بالتقـ ــشهريِ      واخللـ ــسبعة ال ــر ال كخب ــب   قل
 ــد ــراوٍ زائـ ــه بـ ــصرح فيـ ــاند      مـ ــن أس ــصلَ م ــا ات ــد م   مزي
ــي    خلـــف بإبـــدالٍ بـــال مـــرجحِ حن ــد ــارٍ ق ــضطرب والختب ١٣م  

ـ  ــر بالنقــ ــرفوإنْ تغيـ ــرف      اط أحـ ــصحف احمل ــشكلِ فامل   ١٤وال
ــشكلِ   ــانُ املُ ــبِ وبي ــرح الغري   ١٥جيلــو الــذي معنــاه غــري منجــل    ش
ــي       تغـــيري مـــنتٍ بـــاملرادف امنـــعِ ــمٍ يع ــذي عل ــصه إال ل   ونق
 ــار ــدى الكب ــز ل ــىن وأجِ ــلَ مع ــصار      حمي ــىن واخت ــنت مبع ــةَ امل   رواي
ــرينِ   قا    جهالــــةٌ باحلــــال أو بــــالعنيِ ــون يف أمـ ــةٌ تكـ   دحـ
   ــذكرمثّ ي كثُــر النعــوتقــد ت    ـــشتهِرلغـــرضٍ بغـــري مـــا ي  
   ــد ــح املُجي ــه املوض ــنفوا في ــعيد     وص ــلُ س ــه جنْ ــب قبلَ ــه اخلطي   في
ــذُ  ــلُّ اآلخـ ــلُّ فيقـ ــد يقـ ــذُ     وقـ ــه جهابِـ ــنفت وِحدانـ   وصـ
ــشف     أو ال يـــسمى لاختـــصارٍ صـــنفوا ــهمات تك ــه مب ــث عن   للبح
 ــرح ــا يطّ ــم حتم ُــن أ ــديثُ م ــى األصــح    ح ــدا عل ــديلٍ ب ــو بتع   ول
دمثّ راوٍ انفــــر مــــسفــــإن ي      دــو ر ــنيٍ وه ــولٌ بع ــه فمجه   عن
ــرى  ــاثننيِ جـ ــقٍ وبـ ــترا      ودونَ توثيـ ــالٍ س ــولُ ح ــصاعدا جمه   ف
فيــــه ويف أمثالــــه وراجــــح     ــه ــشاف حالـ ــف إىل انكـ   توقّـ
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ـ    ــيس يقْبـ ــالكفر ل ــة ب ــصلوا     لُذو بدع ــسقٍ  ف ــاهري وف ــدى اجلم   ل
          ـحمل يكـن يـدعوا إليهـا يف األص من    ــرح ــو يطَّــ   ١٦إال إذا روى مقَــ
 ــه ــرح ب ــد ص ــار ق ــى املخت ــه     وذا عل ــاينُّ النبِ جزائي اجلَوــس الن ــيخ   ش
ــبطْ    ــظ ارت ــوُء حف ــراوٍ س   ١٧شذَّ علـى قـولٍ وطـارٍ مخـتلطْ            وإنْ ب

ــتر     رســـلٌ بِمعتـــرب وإنْ يتـــابع م ــن س ــظ م ــيُء حف ــدلِّس س   م
ــداوى  ــريه تــ ــسناً بغــ   ١٨من كـسره وحـسنا مـا سـاوى            فحــ
ــرِ     إن ينتــــه اإلســــناد للبــــشريِ ــن تقري ــلٍ وم ــولٍ أو فع ــن ق   م
   ــعفتــصرحياً أو حكمــا فإنــه ر       ــعقُط ١٩أو صـاحبٍ أو تـابعٍ وقـف  
ــا   ــات مؤمن ــى وم ــاحب الق ــه ولــو علــى     وص ــثىنب   ٢٠املــصحح ان
ــا      وتــابع القــى الــصحايب مؤمنــا    ــد بين ــا ق ــد م ــصطفى بقي   بامل
 ــوع ــار واملقطـ ــى املختـ   ٢١يف من يـرى مـن دونـه مـسموع           وذا علـ
   قــال يف األخرييــن أَثَــري وقــد    ) ــرب ــديث واخل ــهروا رِدف احل وش(  
ــصالْ   ــاهر ات ــاحبٍ بظ ــوع ص ــل      مرف ــضهم للوص ــسند وبع مــالْل   م
ــايل     وإنْ يقــــلَّ عــــدد الرجــــالِ ــق للعـ ــصطفى فمطلـ   للمـ
 ــي ــفُه علــ ــامٍ وصــ   كــــشعبة علــــوه نــــسيب    أو إلمــ
  ٢٢مـــن دون أن ميـــر باملـــصنف    ومنــه أن يــرِوي مــن مــصنف   
  من غـريه أو شـيخِ ذا فهـو البـدلْ              فيـــه املوافقـــةُ للـــشيخ يـــصلْ
ــصلُ  ــتواٌء حيـ ــساواة اسـ ــصلُ       ويف املـ حــن ي ــصنف وم ــني امل   ب
ــتوا   ــد االسـ ــصافحةُ عنـ   أطلــق مــع التلميــذ يف الــذي روى    مثّ املـ
ــزال  ــذْ نـ ــو بالّـ ــلِ العلـ ــصال    و قابـ ــد فُ ــابقٍ ق ــسمٍ س   يف كــل ق
ــن      راو ومــن عنــه روى األقــران إنْ   ســقٍ و ــان يف لُ ــشترك اإلثن   ي
  ــم ــر ثَ ــن اآلخ ــلٌّ ع   و األعـــممـــدبج ســـابقه هـــ    و إن روى ك
ــادر ــفل راوٍ صـ ــابر     و إنْ عـــن األسـ ــغرٍ أكـ ــن أصـ ــه عـ   فإنـ
ــال    ــا غَ ــن األبن ــاُء ع ــه اآلب ــفُال    ومن ــن س ــشيخ عم   وصــاحب و ال
  ندــس ــانظر يف ال ــر ف ــسه يكْث ــالنُ عــن أبٍ فجــد    وعك ــه روى ف   ٢٣من
   اثــننيِ بــشيخٍ ،ســابق ــشاركت             قبـلُ و األخـري الالحـق من مـات  

ــهما       ن اثــنني توافَــق الــسما  وإنْ عــ ــز بين ــا متي ــري م ــن غ   م
  ــص خــه إن ي ــروِي عن ــر يف امل ــص    ينظ ــلُ ن مــنِ فاملُه ذَي ــن   بواحــد م
   ــد حــه ج ــه ل إن مروي يخــش   وكـــان جازمـــا فإنـــه يـــرد    وال
ــبِال  ــح قُـ ــاال يف األصـ ــى    أوِ احتمـ ــسي وحــدث اجنل ــذي ن   ٢٤ وبال



 ٥

ــيغِ األد ــصلُ يف صـ ــاق حيـ ــسلُ     ا اتفـ ــة مسل ــن حال ــا م   ٢٥و غريِه
ـــعمس ثين ملـــنأو حـــد مسعـــت    ـــعمال إذا ج ٢٦منفـــردا للفـــظ  
   قَــعماعِ يها مــا بالــسحأصــر            ى اإلمـالء منـه األرفـع٢٧وما لَـد  
ــذَى      أخـــربين عليـــه قـــد قـــرأت ذا ــسه ال يحت ــرا بنف ــن قَ   ٢٨مل
   جمــعلُ إذْ مــا تــدعمــا تكاله       ــري و إين أمســع ــد قُ ــه ق   علي
ــا     أنبأَين،نــــــاولين وشــــــافها ــن و حنوهـ ــب إيلَّ مثّ عـ   كتـ
مــن انبــاُء لإلخبــار حاشــى عــرفال      ــن ــازة كعـ ــأخروا فلإلجـ   تـ
  ماعــس ــه ال ــنعن حكم ــر ع   إال املـــدلِّس فيعـــزى النقطـــاع    معاص

ــاِء ذو اع  ــلَ يف اللقـ ــارِوقيـ   ٢٩ولــو مبــرة علــى املختــارِ       تبـ
  ــاز ــظٌ للمجـ ــشافهة لفـ ــاز      إنَّ املـ ــاخلطِّ تحـ ــةُ بـ   مث املكاتبـ
ــه ــحة املناولـ ــترطُوا يف صـ ــله      و اشـ ــاز احلاص ــواع املُج ــعِ أن   أرف
  ــد ــا وجِ ــل م ــاإلذن مث ــا ب ــد     قرانه حــالمِ إنْ إذْنٌ ت ــية، اإلع   ٣٠وص
   ــازه ــن إج ــم م عــا ي ــن كم ــازه     تك ــم ح ــولُ ثَ ــذي اه ــا ال   وم
ولدــع أوردوا     كـــذا ملعـــدومٍ كمـــن ســـي ــح يف اجلمي ــى األص   عل
  ــن رواة ــاُء مـ ــاُء و اآلبـ ــايت     االَمسـ ــاقٍ تـ ــصاعدا إنْ يف اتفـ   فـ
 ــق ــخاص ال تتفـ ــت األشـ ــرق     وكانـ ــق املفتــ ــه املتفــ   فإنــ
 ــف ــا ختتلـ ــاُء إن يف نطْقهـ   املختلـــفال اخلـــطِّ فـــاملؤتلف     االَمسـ
ــاً يف األب    ــف نطق ــق و اخلل ــيب      إنْ تتف ــشابه ح ــس ذا باملت   ٣١أو عك
ــسبِ    واالتفــاق يف الــسما واســمِ األبِ   ٣٢كــذا مــع اخــتالفهم يف الن  
ــال    ــد ت ــا ق ــه و مم ــنب من ــصال      وركِّ ح ــاق ــها اتف ــه، من أنواع  
ــم أب ــاة واسـ ــتباه يف مسـ ــر     أو اشـ ــرف أو حب إال بِحبــر   ٣٣فني غَ
مــد ــن التقــ ــاق لكــ ــرِم     أو اتفــ ــتباها يبـ ــأخر اشـ   ٣٤أو التـ
  ــد ــم الواح ــك كاالس ــو ذل ــشاهد     أو حن ــه للمـ ــع ذا عليـ   ٣٥يقـ
ــــمهم تمث الــــرواةُ طبقــــا      مــدا ــام بلـ ــدهم وفـ   مولـ
   واعــرف لــراوٍ حالــه ــزِهميمل    ــه ــا أو جهالـ ــديال أو جترحيـ   تعـ

ـ  ــب اجلَـ ــصلِ مرات ــى املف ــلِ      رح عل ــذي بأفع ــرح ال ــوؤها اجلَ   أس
ــي  :ك ــاس يل ــذبِ الن ــالُ:أك ــال    دج ــذاب إذ تقـ ــاع أو كـ   وضـ

ــالْ     أســهلُها اللــين يف هــذا اــالْ    ــه مق ــظ وذا في ــيئُ احلف   أو س
  ٣٦ومنكــر احلــديث فــاحش الغلــطْ    وبينهـــا مراتـــب مثـــل ســـقَطْ
ــقِ :ك    وأرفـــع التعـــديل أفعـــلٌ بـــدا ــدا  أوث ــا تأكّ ــاس فم   الن



 ٦

ــةْ   ــة موثّقَــ ــصفة عليــ   أو صـــفتني ثقَـــة بعـــد ثقَـــةْ    بــ
ــا      أو ثقــــة وحــــافظٍٍ كليهمــــا ــصيغ مـ ــذه الـ   مث ألدىن هـ
        حٍ ،كـشيخ، قـد صـدررمن ج بقْري            عتـربـروى احلـديثُ يمن جـارح ،ي  
 ــضح ــن اتـ ــلُ ممـ ــةٌ تقْبـ ــى األصــح    تزكيـ ــو واحــدا عل ــه ل إملام  

ربِجــصت مــد   مبينــا مــن عــارف بالــسببِ       حــا علــى التعــديل قَ
ــال   ــروح خ ــديلِ جم ــن التع   قَــدم علــى املختــار جرحــا جممــال    وإن ع
  ــرفن ــسها اع ــسمني وعك ــىن املُ ــن      كُ ــه وم ــةٌ ل ــماه كني ــن س   وم
ــىن   ــوت أو كُ ــا وذو نع  ــف ــا    خلْ ــق هاهن ــن تواف ــرت وم ــد كَثُ   ق

  وكُنيــةٌ كُنيــةَ زوجــة ومــن       بيـــه واعكـــسنكُنيتـــه ســـما أ
ــه أوال       ينمـــى إىل غـــري أبيـــه أو إىل   ــر من ظْهــذي ي ــري ال   غ
  ــد ــا وج ــت أب ــماه وافق ــن س   ٣٧أو اســم شــيخه وشــيخ ذا وعــد    وم
ــسلمِ     أو بــني مــن يتفقــان يف الــسمِ    ــسلمٍ مل ــن م ــي ع   ٣٨كجعف
   دفْــرأمســاَءهم مــن م ــرِفَن ولتع    دــر   كـــسندر الـــصاحب أو جمـ
ــا ــىن ،ألقابــ ــرد الكُــ ــسابا     مث جمــ ــرى بعاهة،أنـ ــد تـ   ٣٩وقـ
ــع ــل تقــ ــارةً إىل القبائــ ــسع    فتــ ــا متـ ــان فيهـ   مث إىل األوطـ
ــاورةْ  ــياعا أو مجـ ــالدا أو ضـ ــاهرةْ      بـ ــا ظ ــد تراه ــكَكا وق أو س  
  ماما مـن وفـاقٍ و اشـتباه يف الـس              يف حــرف صــنائعٍ هلــا انتمــى   
ــبابا     االنـــساب قـــد جتـــدها ألقابـــا ــل ذا األسـ ــرفن لكـ   فلتعـ
ــفُال   ــد س ــن ق ــوايل م ــةُ امل   بالرق و احللـف ومـن منـهم عـال             معرف
  مــض ــوات ذا يـ ــوة وأخـ   وأدب الـــشيخِ وطالـــبٍ مهـــم    وإخـ
ــصلِ   ــل اف ــن التحم ــن األدا ع ــشكل     س ــديثَ دون م ــبِ احل مث اكت  

ــاعِ      لعـرضِ مـع الـسماعِ     واحرِص علـى ا    ــن ذا ب ــل تك ــه وارح إمساع  
  االَبـــوابِ أو أطرافـــه والعلـــلِ    تــصنيفَه علــى مــسانيد اعقــلِ   
ــاعلمِ  ــديث فـ ــباب احلـ   صنف فيهـا العكْبـري بـن مـسلمِ            مث ألسـ
ــسعفوا     وهــذه األنــواع فيهــا صــنفوا    ــا تـ ــها فراجعوهـ   غالبـ
ــلْ    ــاهرةٌ،محض نقَ ــا ظ ــي هن ــلْ    فه ــن املَثَ ــةٌ ع ــرِدت غني ــد س   ٤٠ق
ــزِ  ــن رج ــه م ــا رمت ــهى م ــد انت   ولـــست يف ذا الـــشأن بـــاملربز    ق
  ــخ ســن ر ــل م ــأل ك ــين أس ــسخ     و إن إال أن ن ــا زاد ــىت م ــذر ف   ع
  ــه ــذه العجالـ ــن يف هـ ــه      ومل يكـ ــديث عال ــل احل ــى أه   إال عل
ــرا  ــم تنكّــ ــا يف زِيهــ ــه     وإمنــ ــل في ــاَء أن تعم ــضرا:(رج    )..ن



 ٧

ــال   ــد تطفّ ــرار ق ــى األب ــن عل ــال      وم همــرا أو م ــون منك ــن يك   فل
ــا  ــا إنْ أرجـ ــسهم إنّ الرجـ   غفــرانُ ريب أن أكــون مــدرجا      جليـ
  مث الـــصالةُ للـــسالم تـــسبق      ــق ــاملني يعبِـ ــا يف العـ   عبريهـ
ــه البــشردين علــى الــذي قــد عــم      رــش ــذي ن ــشرِه ال ــشوا بن   فانتع
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